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ECTS-fiche 
 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en 

opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk 

Module Overzicht en historiek van het sociaal-cultureel 

werk 

Code Ba1 

Lestijden 40 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

60 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

																																																																				
1	De	totale	studiebelasting	hangt	af	van	de	kennis,	inzet	en	ervaring	van	de	student	.	De	ingeschatte	totale	
studiebelasting	geeft	een	gemiddelde	weer	en	wordt	uitgedrukt	in	uren	van	50	minuten.	Het	omvat	de	
lesmomenten,	de	verwerkings-	en	voorbereidingstijd	en	de	evaluatiemomenten.	
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2. Inhoud 

• situering van de module in een ruimere historische context 

• inventaris van de hoofdmomenten van de Belgische/Vlaamse 

geschiedenis (algemeen)  

• overzicht van de centrale begrippen, concepten, breuklijnen (traditionele 

en nieuwe) in de Belgisch/Vlaamse geschiedenis en de rol van het 

sociaal-cultureel werk t.a.v. de maatschappelijke ontwikkelingen  

• kerngedachten inzake sociaal-cultureel werk duiden aan de hand van 

belangrijke perioden in de Vlaamse/Belgische geschiedenis  

• invloed van de historische evoluties op de verschillende deelsectoren van 

het sociaal-cultureel werk (sociaal-culturele verenigingen, 

integratiewerk, basiseducatie, samenlevingsopbouw, …) aan de hand van 

praktijkvoorbeelden  

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

• AC 1: Denk- en redeneervaardigheid  

• AC 2: Verwerven en verwerken van informatie  

• AC 3: Vermogen tot kritische reflectie 

• AC 8: Een ingesteldheid tot levenslang leren 

• BSC 7: Reflecteren op de eigen praktijk en deze van 

samenwerkingsverbanden  

• BSC 8: De eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep 

bevorderen 

 

4. Doelstellingen 

• De student beschrijft de sociale en politieke geschiedenis van België 

a.d.h.v. traditionele en nieuwe breuklijnen 

• De student beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het sociaal-

cultureel werk en haar sectoren in Vlaanderen 

• De student verbindt het ontstaan en de ontwikkeling van het sociaal-

cultureel werk in Vlaanderen met de sociale en politieke geschiedenis 

van België (d.w.z. brengt in verband met maatschappelijke evoluties)   

• De student reconstrueert de geschiedenis van specifieke sociaal-
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culturele organisaties en positioneert vanuit enkele constanten uit de 

Vlaamse/Belgische geschiedenis 

• De student benoemt actuele uitdagingen voor het sociaal-cultureel 

werk in Vlaanderen 

• De student formuleert passende antwoorden op actuele uitdagingen 

voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen   

 
5. Werkvormen 

• Instructievormen: doceren, vertellen 

• Interactievormen: onderwijsleergesprek, klassengesprek, kringgesprek, 

discussie 

• Spelvormen: stellingenspel 

• Opdrachtsvormen: oefeningen, reflectieoefeningen, brainstorm, 

schriftelijke opdrachten 

 

6. Leermiddelen 

§ Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, … 

Cursus, opdrachtenbundel 

§ Literatuurlijst (verplicht/aanbevolen) 

Verplicht 

 Geen 

 Aanbevolen 

- Cockx, F., De Blende, H., Gehre, G., Van den Eeckhaut, G. & 

Verschelden, G. (2011). Wissels: handboek sociaal-cultureel 

werken met volwassenen. Gent: Academia Press. 

- Dekeyser, L. & Dhont, F. (1996). Sociaal-cultureel werk in 

Vlaanderen. Leuven-Apeldoorn: Garant. 

- Larock, Y., Cockx, F., Gehre, G., Vanwing, T., Van den Eeckhaut 

G. & Verschelden G. (Eds.) (2005). Spoor Zoeken. Handboek 

sociaal-cultureel werk met volwassenen. Gent: Academia Press.  

- Reynebeau, M. (2009). Een geschiedenis van België. Antwerpen: 

Lannoo.  

- www.socius.be  

- www.canonsociaalwerk.be  
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7. Evaluatie 

Examen + opdrachten 

Details: zie evaluatiecontract 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Opdrachten via afstandsonderwijs 

25% GO 

Details: zie evaluatiecontract 

 

9. Laatste wijziging 

30-08-2015 


